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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
حمد وعلـى م�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا 

 آله وصحبه أجمعین.
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.

مـوم ع: "والجواب عن السـؤال الثـاني الـذي هـو ِلمـا ال ُ�خصـص -تعالى رحمه هللا–قال المؤلف 
} اْألُْنَثىِ�ـ اْألُْنَثـىوَ  اْلَعْبـدِ �ِ  َواْلَعْبـدُ  ِ�ـاْلُحرِّ  اْلُحرُّ { النفس �التفصیل المذ�ور في قوله تعالى:النفس �
 ".المخالفة مفهوم أن من األصول في تقرر ما هو ]١٧٨[البقرة:

الســؤال الثــاني، ِلمــا ال ُ�خصــص عمــوم قتــل الــنفس �ــالنفس فــي اآل�ــة  -كمــا تقــدم-تكملــة الســؤال 
؟ ]١٧٨:[البقــرة} ْنَثىِ�ــاْألُ  ْنَثــىَواْألُ  ِ�اْلَعْبــدِ  َواْلَعْبــدُ  ِ�ــاْلُحرِّ  اْلُحــرُّ {یث المــذ�ور�ن، �قولــه تعــالى: والحــد

ــلت مـا ُأجِمــل فــي األولـى؛ وألن هــذه األمـة مخاطبــٌة بهــا ألن هـذه اآل�ــة  أخـص مــن تلــك؛ ألنهـا فصَّ
}  ِ�ــاْلُحرِّ َقْتَلــى اْلُحــرُّ ُص ِفــي الْ ِتــَب َعَلــْیُكُم اْلِقَصــاَأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا �ُ  �ــا{ صــر�ًحا فــي قولــه تعــالى:

 عرفنا وجه االعتراض ِلما ال ُ�خص؟  ]١٧٨[البقرة:
اآلن التخصیص الذي مشـى علیـه الجمهـور عكـس مـا فـي السـؤال، والسـؤال اعتـراض علـى طر�قـة 

ا ال ُ�خـص عمـوم الجمهور في الجمع بین النصین في حمل أحدهما علـى اآلخـر، وال تسـتدرئك ِلمـ
} ْنَثىِ�ـاْألُ  اْألُْنَثـىوَ  ْلَعْبـدِ ِ�ا َواْلَعْبدُ  ِ�اْلُحرِّ  اْلُحرُّ {قتل النفس �النفس في الحدیث المذ�ور �قوله تعالى: 

 ؟]١٧٨[البقرة:
 الجواب: اقرأ.   

 فتـهمخال غیـر آخـر، لمعنـىً  محـتمًال  �ـان إذا المخالفـة مفهـوم أن مـن األصول في تقرر ما "هو
 .االعتبار من ذلك �منعه منطوق،ال لحكم
 كر ُتـ المسـكوت �كـون  أال وشـرطه: المخالفـة مفهوم على الكالم في )الجوامع جمع( صاحب قال

 أن فـاعلم ذلك، علمت فإذا �الذ�ر، التخصیص �قتضي مما غیره أو: قال أن إلى ونحوه، لخوفٍ 
 الحــر قتــل علــى یــدل ]١٧٨[البقــرة:} َثىِ�ــاْألُنْ  ْنَثــىَواْألُ  ِ�اْلَعْبــدِ  َواْلَعْبــدُ  ِ�ــاْلُحرِّ  اْلُحــرُّ {: تعــالى قولــه

 وال الحر،�ــ العبــد أو �الــذ�ر، األنثــى لقتــل یتعــرض ولــم �ــاألنثى، واألنثــى �العبــد، والعبــد �ــالحر،
 .�المنطوق  لعكسه

 قالـتف اقتتلتـا، العـرب مـن قبیلتـین أن اآل�ـة نـزول سـبب ألن ؛معتبـر غیـر هنا مخالفته ومفهوم
 أن ازعًمـو  علـیهم، مـنهم تطـاوالً  فـالن، بنـت فالنـة و�أمتنا فالن، بن فالن عبدنا� نقتل: إحداهما

 علـیهم، الً تطـاو  اآلخـر�ن، من الرجل �منزلة اأ�ًض  أنثاهم وأن أولئك، من الحر �منزلة منهم العبد
 ".وقتادة الشعبي، عن القرطبي، هذا معنى ذ�ر علیهم، لشرفهم او�ظهارً 

المخالفــة مــا ورد فــي ســبب النــزول،  ن الصــارف عــن اعتبــار مفهــوموأ ،الكــالم الــذي ذ�ــره المؤلــف
ــا عنــدنا عمــوم مفهــوم،  ــم أن العبــرة �عمــوم اللفــظ ال �خصــوص الســبب، فهن والمقــرر عنــد أهــل العل
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وعنــدنا خصــوص قصــر العــام علــى ســببه، األصــل اعتبــار المفهــوم إال إذا ُعــوِرض �مــا هــو أقــوى 
 .منه

َعَلــى َتْســَتِطْع فَ  ِإْن َلــمْ  َقاِئًمــا، َفــِإْن َلــْم َتْســَتِطْع َفَقاِعــًدا، َفــَصــلِّ «فعنــدنا حــدیث عمــران بــن حصــین  
ل هـذا عمومــه یتنــاول الفـرض والنفــل، وأهــل العلـم حملــوه علــى الفـرض دون النفــل؛ ألن النفــ »َجْنــٍب 

ِة َال َصـ ِمـنْ  َصـَالَة اْلَقاِعـِد َعَلـى النِّْصـفِ « :ولو �ان المصلي مستطیًعا، وجاء فیه ،�صح من قعود
 .»اْلَقاِئمِ 

؟ دفًعـا للتعـارض، �عنـي لـو قلنـا: صـالة القاعـد علـى طیب لماذا ال ُ�حمل هـذا علـى الفـرض والنفـل
 ماذا نصنع �حدیث عمران بن حصین؟ف ،النصف من أجر صالة القائم تتناول الفرض

 �النفل، وذاك �الفرض؟ اطیب ما الذي جعل أهل العلم �جعلون هذا خاص� 
 طالب:.........

 تجمع؟   كیف
 طالب:.........

 كیف تجمع؟
 طالب:.........
 وهذا �النفل؟ ،ُنخصص هذا �الفرض أن وما الذي دعانا
 طالب:.........

 ما المانع؟ ،قد �قول قائل: صالة القاعد على النصف تشمل الجمیع
 طالب:.........

البواسـیر و�صـعب علیـه ُ�صلي قائًما فـي النفـل أ�ًضـا؛ ألن عمـران بـن حصـین عنـده داء  ........
حـدیث عمـران  »ٍب ْع َفَعَلـى َجْنـَتْسَتطِ  َصلِّ َقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا، َفِإْن َلمْ « القیام، فقیل لـه:

ف على عمومه في األصل؛ ألنه ما ُتعرِّض له �شيء وال ُذِكـر لـه سـبب، وال شـيء إال مـا ُعـرِ  �اقٍ 
 من قصة عمران.
صـلى -وهـو: أن النبـي  ،ببلـه سـ» َصَالِة اْلَقـاِئمِ  ِمنْ  َصَالَة اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصفِ «الحدیث الثاني: 
دخــل المســجد والمدینــة ُمحمــة، �عنــي: فیهــا ُحمــى، فوجــدهم ُ�صــلون مــن قعــود،  -هللا علیــه وســلم

 »نـاس الصـالة قیاًمـاشـم الفتج«قـال:  »َصـَالِة اْلَقـاِئمِ  أجـر ِمنْ  َصَالَة اْلَقاِعِد َعَلى النِّْصفِ «فقال: 
فـــي النفـــل؟ فـــي النفـــل، لمـــاذا؟ مـــا �صـــلون قبـــل أن  أمنســـتفید مـــن هـــذا الحـــدیث فـــي الفـــرض  مـــاذا

 �حضر، هم ُ�صلون قبل ما �أتي الرسول في الفر�ضة؟! دل على أنه في النفل.
األمــر الثــاني: أنــه فــي المســتطیع للقیــام مــا هــو �العــاجز؛ ألن العــاجز أجــره �امــل ســواًء �ــان فــي 

بــدلیل  ؛لــه نصــف األجــرفلفر�ضــة أو فــي النفــل، لكــن المســتطیع للقیــام فــي النفــل إذا صــلى قاعــًدا ا
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أجرهم فـــأنهـــم تجشـــموا الصـــالة قیاًمـــا وقـــاموا، دل علـــى أنهـــم �ســـتطیعون، فلـــو �ـــانوا ال �ســـتطیعون 
یـــرد الســـؤال الـــذي  -علیـــه الصـــالة والســـالم–كامـــل، ولـــو �انـــت فر�ضـــة مـــا صـــلوها قبـــل حضـــوره 

 على هذا؟ أن العبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب.أوردناه 
فــإذا قلنــا: إذا �ــان المفهــوم ُمعارًضــا �منطــوق، إذا عــورض المفهــوم �مــا هــو أقــوى منــه �ــالمنطوق 

 للاّاُ رًَّة َفَلــن َ�ْغِفــرَ ْم َســْبِعیَن َمــِفْر َلُهــاْســَتْغِفْر َلُهــْم َأْو َال َتْســَتْغِفْر َلُهــْم ِإن َتْســَتغْ {ُألغـي اعتبــاره مثـل: 
ر لهـم، وسبعین أو خمسـة وسـبعین أو ثمـانین أنـه ُ�غفـ امفهومه لو استغفر واحدً  ]٨٠[التو�ة:} َلُهمْ 

 ]٤٨ء:[النســا} هِ ِ�ــِإنَّ للاّاَ َال َ�ْغِفــُر َأن ُ�ْشــَرَك {: -جــلَّ وعــال–لكــن هــذا المفهــوم ُمعــارض �قولــه 
 فُألغي المفهوم، لو استغفر ألف مرة ما ُغِفر.

 .ظاهرة فیما ُعدل إلیه عن المفهومذا المفهوم؛ ألن سبب النزول داللته وهنا ُألغي ه
 طالب:.........

 إن تستغفر لهم سبعین مرة فال �غفر.
 طالب:.........

 سیان مهمـا ]٨٠�ة:[التو } مْ اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلهُ { نك تر�د أن تقول: إن قوله:أأنا أعرف 
 ما له مفهوم في األصل؟ أم عدد هل له مفهوم بلغ العدد، لكن ال
 طالب:.........

 .إال إذا ُعوِرض �ما هو أقوى منه له مفهوم
 فـي يوالسـیوط تفسـیره، في �ثیرٍ  ابن عنه نقله جبیر، بن سعید عن نحوه حاتمٍ  أبي ابن وروى "

 ."ضیروالنُّ  قر�ظة في نزلت أنها �ثیرٍ  ابن وذ�ر النزول، أسباب
 النَّضیر.

 .قر�ظة بني على یتطاولون  ضیرالنَّ  و�نو قتال، بینهم �ان ألنهم ؛ضیروالنَّ  قر�ظة في"
 ال منـا العبـد إن: و�قولـون  قـوم، علـى یتطـاولون  اقوًمـ أن نزولهـا سـبب أن على متفق فالجمیع
 �سـاو�ها �نماو  منكم، المرأة تساو�ها ال منا والمرأة منكم، الحر �ساو�ه و�نما منكم، العبد �ساو�ه

 ؛همنـ �أشـرف صـاحبه علـى مـنهم المتطـاول ولـیس سـواء، أنهم امبینً  القرآن فنزل منكم، جلالر 
 .هنا المخالفة مفهوم �عتبر لم ولهذا
 ،مالكٌ  منهم ،�عبد حرٌّ  قتل�ُ  ال أنه على العلماء وجمهور فیه، لفاختُ  فقد �العبد، الحر قتل وأما

 .وأحمد والشافعي، ،ثورٍ  وأبو و�سحاق،
 عبـد نبـ وعمـر -عـنهم هللا رضـي- الز�یـر وابـن ،وز�ـدٌ  ،وعليٌّ  وعمر، ،�كرٍ  أبو بهذا قال وممن

 نـي،المغ فـي قدامـة ابـن عـنهم نقلـه �مـا دینـار، بن وعمرو وعكرمة، والحسن، ،وعطاءٌ  العز�ز،
 .وغیره
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 ،ةُ وقتــاد والنخعــي، المســیب، بــن ســعید عــن مــرويٌّ  وهــو ،�العبــد الحــر قتــل�ُ : حنیفــة أبــو وقــال
 ".والثوري 

 قتادَة.و 
 :-وســـلم علیـــه هللا صـــلى- �قولـــه �العبـــد، الحـــر قتـــل علـــى هـــؤالء واحـــتجوقتـــادَة، والثـــوري، 

 أخرجـه الحـدیث، »َأْدَنـاُهمْ  ِهمْ ِبـِذمَّتِ  ْسـَعىَو�َ  ِسـَواُهْم، َمـنْ  َعَلـى َیدٌ  َوُهمْ  َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم، اْلُمْؤِمُنونَ «
 .وصححه والحاكم داود، وأبو والنسائي، أحمد،

} ِ�ـالنَّْفسِ  َس َأنَّ الـنَّفْ {: تعـالى قولـه فـي الـنفس عمـوم و�ـذلك العبیـد، فیه یدخل المؤمنین عمومف
 المتقـدم، حـدیثال فـي »ِ�ـالنَّْفسِ  َوالـنَّْفُس «: -وسـلم علیه هللا صلى- وقوله اآل�ة، ]٤٥[المائدة:
 -سـلمو  علیـه هللا صـلى- هللا رسـول أن سمرة، عن الحسن، عن قتادة، رواه �ما اأ�ًض  واستدلوا

ــَدهُ  َقَتــلَ  َمــنْ «: قــال ــَدهُ  َجــَدعَ  َوَمــنْ  َقَتْلَنــاُه، َعْب  الســنن صــحابوأ أحمــد، اإلمــام هروا »َجــَدْعَناهُ  َعْب
 ".األر�عة

هم منهم من یثبتها مطلًقـا، ومـن ،وهو من روا�ة الحسن عن سُمرة، وهي مختلٌف فیها بین أهل العلم
ُمرة، وفـي صـحیح البخـاري عـن حبیـب بـن الشـهید قـال من ینفي مطلًقا أن الحسن لـم �سـمع مـن سـ

لمحمـد بـن سـیر�ن: سـل الحسـن عمـن سـمع حـدیث العقیقـة؟ فقـال: مـن سـُمرة، فثبـت أنـه سـمع منـه 
حـــدیث العقیقـــة، لكـــن لـــیس ســـماعه مـــن حـــدیث العقیقـــة �قتضـــي الســـماع المطلـــق، األصـــل لـــو أن 

 كم له �العموم، لكن الحسن معروفٌ الحسن ال ُ�عرف بتدلیس، فإذا ثبت السماع في حدیٍث واحد حُ 
ثنا أبــو هر�ــرة، وقــد حــدَّث أهــل البصــرة وهــو فــیهم تدل یســه �التــدلیس، والتــدلیس الشــدید، و�قــول: حــدَّ

كــلُّ غــالم ُمــْرَتِهن «وهــو حــدیث العقیقــة  ،فُیقتصــر فیــه علــى مــا ُنــص علیــه ،-رحمــه هللا–شــدید 
 .»�عقیقته

 طالب:.........
 –إذا ثبــت ســماعه مــن شــخص، لكــن الحســنصــل المعــروف أن الثقــة هــو أثبــت القصــة لیــدعم األ

 تدلیسه شدید، حتى أنه صرَّح �التحدیث وهو ما سمع. -رحمة هللا علیه
 طالب:.........

ثه،  ثنا أبو هر�رة، وهو في الحقیقة ما سمع منه وال حدَّ هـل البصـرة و�نمـا حـدَّث أ �التأو�ل، �قول: حدَّ
 . وهو فیها

 "»َعْبَدهُ  يَخَص  َوِمنْ «: والنسائي داود، ألبي روا�ةٍ  وفي غر�ب، نٌ حس: الترمذي وقال"
 .خصى

 .�العبد الحر �قتل قال من أدلة هي هذه »َخَصْیَناهُ  َعْبَدهُ  َخَصى َوِمنْ «"
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 الحــر قتــل دخــول أمــا -تعــالى هللا شــاء إن- اآلن ســتراه �مــا الجمهــور جهــة مــن عنهــا وأجیــب
} نَّْفسِ ِ�ــال الــنَّْفَس { وعمــوم »َتَتَكاَفــُأ ِدَمــاُؤُهمْ  اْلُمْؤِمُنــونَ « :حــدیث فــي المــؤمنین عمــوم فــي �العبــد

 .المذ�ور والحدیث اآل�ة، في ]٤٥[المائدة:
ــ الكتـاب نصــوص عمومــات فــي العبیــد دخــول أن أوالً  فـاعلم  صــولاأل علمــاء فیــه اختلــف ةنَّ والسُّ
 :أقوال ثالثة على
 جملـــة مـــن ألنهـــم ؛النصـــوص عمومـــات فـــي داخلـــون  العبیـــد أن: العلمـــاء أكثـــر وعلیـــه: األول

 .بها المخاطبین
 إال افیهــ یــدخلون  ال أنهــم وغیــرهم والشــافعیة، المالكیــة، مــن العلمــاء �عــض إلیــه وذهــب: الثــاني
ــدلیلٍ  ــرة القــول لهــذا دلواســتُ  منفصــل، ب  الجهــاد، خطــاب فــي دخــولهم �عــدم دخــولهم، عــدم �كث

 .فیه یدخلن ال ماءفاإلاآل�ة،  ]٢٢٨[البقرة:} �َّْصنَ َیَترَ  َواْلُمَطلََّقاتُ {: تعالى و�قوله والحج،
 ".العام النص أن الحنفیة من الرازي  إلیه وذهب: الثالث

 َمن هو الرازي هذا؟
 طالب:.........

 ي قال: أبو �كر؟َمن الذ
 طالب:.........

 صحیح، المعروف �الجصاص. 
 �نو  فیـه، داخلـون  فهـم بـادات،الع مـن �ـان العـام إن الـنص أن الحنفیـة مـن الـرازي  إلیه وذهب"

 العام الخطاب في دخولهم أن إلى )السعود مراقي( في وأشار فیه، یدخلوا لم المعامالت من كان
 ".�قوله الدلیل �قتضیه الذي الصحیح هو

  .ا النص الذي دخلوا فیه بنّصٍ آخرهم �خرجون من هذ
 في مدخوله في الخالف على نيو�نب ،النظر ذوي  لدى له مشمولة ،�فر والذي والموجود والعبد"

 فهـي العمـوم في داخلون  أنهم فعلى المملو�ین، على الجمعة صالة وجوب النصوص، عمومات
 �ـذلكو  علـیهم، واجبـةٍ  غیـر فهـي منفصـل، بـدلیلٍ  إال فیـه یـدخلون  ال أنهـم وعلـى علـیهم، واجبةٌ 
 ".�العقو�ة العبد إقرار

ى عـدم وجـوب الُجمـع علـیهم یـرى أنهـم خـارجون مـن یـر ف ،حتى لو قیل: �العموم ودخلوا في العموم
 . ون �سائر السلععن النص؛ ألن أوقاتهم لیست ملًكا لهم، فهم مملو�

 ."اأ�ًض  ینبني ببدنه �العقو�ة العبد إقرار و�ذلك"
نهـــم داخلـــون فـــي النصـــوص، و�ن �ـــان الوقـــت لـــیس ملًكـــا لهـــم إنمـــا وجـــب �الشـــرع إلكـــن إذا قلنـــا: 

ي ُتُعوِقــد معــه علــى وقــٍت �شــمل وقــت مــن أوقــات الصــالة أو وقتــین، مســتثنى �ــالموظف مــثًال الــذ
؛ ألنه متعا  . قٍد على الوقت؟ هذا مستثنى شرًعانقول له: ال ُتصلِّ
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 البنـود رنشـ( صـاحب قاله المذ�ور، الخالف ا علىأ�ًض  ینبني ببدنه �العقو�ة العبد إقرار و�ذلك"
 �عـدم لالقو على أنه فاعلم هذا، علمت فإذا ا،آنفً  المذ�ور البیت شرح في )السعود مراقي شرح

 .إشكال فال ة،نَّ والسُّ  الكتاب نصوص عموم في العبید دخول
 معلـ�ُ  ذ�رناهـا التـي النصـوص عمـوم فـي إدخـالهم عـدم عن فالجواب فیه، بدخولهم القول وعلى

 ابجـفی سـمرة حـدیث وأمـا �العبـد، الحـر قتل عدم على -هللا شاء إن- اآلتیة الجمهور أدلة من
 :أوجه من عنه

: قـوم لوقـا منـه، �سمع لم ألنه ؛سمرة عن الحسن روا�ة تر�وا �الحدیث العلماء أكثر أن: األول
 .عنه سماعه والبخاري  المدیني، بن علي وأثبت العقیقة، حدیث إال منه �سمع لم

م ولـ ،ان أ�ـا مسـعود البـدري، قیـل لـه: بـدري؛ ألنـه سـكن بـدرً إالجمهور المـتكلم فـي الرجـال �قولـون: 
�شــهدها، والبخــاري أثبتــه فــیمن شــهد بــدًرا، �عنــي الخــالف فــي مثــل هــذه األمــور موجــود بــین أهــل 

 .   االعلم، لكن األكثر على أنه لم �شهد بدرً 
 رغبوا حدیث�ال العلم أهل وأكثر: نصه ما )الجنا�ات( �تاب في )الكبرى  ننالسُّ ( في البیهقي قال"

 .سمرة عن الحسن روا�ة عن
 عبیـ عـن النهـي( �ـاب فـي اأ�ًض  وقال العقیقة، حدیث غیر منه �سمع لم أنه إلى هم�عض وذهب

 .یقةالعق حدیث غیر في سمرة من الحسن سماع یثبتون  ال فاظالحُ  أكثر إن )�الحیوان الحیوان
 عفهضــ علــى تــدل روى  مــالِ  ومخالفتــه �العبــد، قتــل�ُ  ال الحــر �ــأن �فتــي �ــان الحســن أن: الثــاني
 "....نصه ما اأ�ًض  يالبیهق قال عنده،

ن تیـاه، فـإفُ العلماء �ثیًرا ما ُ�عبِّرون �ـأن العبـرة �مـا روى ال �مـا رأى، إذا اختلفـت روا�ـة الـراوي عـن 
 العلــم، العبــرة �مــا روى ال �مــا رأى، لكــن هــذا إذا صــح الخبــر، وال �كــون فیــه إشــكال أو �ــالم ألهــل

 . أما إذا لم �صح فالترجیح
 حـرٌّ  لقتـ�ُ  ال: قـال الحـدیث، هـذا نسـي الحسـن إن ثـم: قتـادة قـال :صـهن مـا اأ�ًض  البیهقي قال "

 .لضعفه عنه رغب لكن الحدیث، ینَس  لم الحسن �كون  أن شبه�ُ : الشیخ قال �عبد،
 لـواؤ وت د،�العبـ الحر قتل �عدم قال العلماء أكثر أن من )األخبار منتقى( صاحب ذ�ره ما: الثالث
 ".عبده �ان من أراد أنه على الخبر

�عني فیما مضى، �اعتبار ما مضى �ان عبًدا له، ثم عتق فقتلـه أو جدعـه أو خصـاه أو مـا أشـبه 
 . ذلك، فهو عبٌد له �اعتبار ما �ان

 .القصاص من امانعً  الملك تقدم متوهَّ یُ  لئال"
 إن- وسـتأتي �العبـد، الحـر قتـل عـدم فـي الجمهـور بهـا تمسك التي �األدلة معارٌض  أنه: الرا�ع
 ألمـر،ا علـى قدمٌ مُ  والنهي �العبد، الحر قتل عن النهي على تدل وهي مفصلة، -عالىت هللا شاء
 ".األصول في تقرر كما
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كما �قررون الحظر ُمقـدم علـى اإل�احـة إذا ورد حـدیث یـدل علـى منـع، وحـدیث یـدل علـى اإل�احـة 
 أو حتى على األمر فالحظر عندهم أقوى من األمر فضًال عن اإل�احة.

ــى �ُ  إَذا َدَخــَل َأَحــُدُكْم اْلَمْســِجدَ «�حــدیث  ومــا ُ�مثَّــل لــه ــْس َحتَّ ــْینِ َفــال َ�ْجِل فــي الحــدیث  »َصــلَِّي َرْكَعَت
أن ُنصلي، وجاء النهي عـن الصـالة فـي األوقـات  -صلى هللا علیه وسلم–نهانا رسول هللا  :اآلخر

ح �ه النهي وهذا له ُمخصصات، وعموم ذاك له ُمخصصات، ومما ُیرجَّ  ،المعروفة، وهذا له عموم
 .عدة قاعدة الحظر ُمقدم على األمرهذه القا

 طالب:.........
 ؟هو ینأ

 طالب:.........
 عنده.

 طالب:.........
یلزم من جمیـع مرو�ـات الـراوي أن تكـون صـحیحة عنـده؟ �ـم فـي المسـند مـن حـدیٍث  هلهو رواه، 

 اها اإلمام أحمد وهو �عرف ضعفها.ضعیف وقد رو 
 طالب:.........

الــراوي الحـدیث وهــو ضـعیف مــن �ـاب نشــر العلـم، و�إســناده المتلقـي �عــرف ضـعفه، �ــم فــي  یـروي 
 هـذا مـا فـي ،المسند من حدیٍث ضعیف واإلمام أحمد الجهبذ النَّقاد الخبیر وهو �عرف أنها ضـعیفة

 شيء عند المتقدمة.
 طالب:.........

 ین؟أ
 طالب:.........

یرو�ــه مــا هــو �قــول: قــال الصــحابي ممــا ثبــت هــو یــروي ضــعفه، یــرى ضــعفه مــا ثبــت عنــده، هــو 
 عنه، مما ُیروى عنه.

 طالب:.........
هذا ما فیه إشكال یـروي الـراوي أحادیـث ضـعیفة مـن طر�ـق المتقـدمین �ـم مـن العلمـاء مـن اشـترط 

عاف  .صحة المروي؟ نوادر، وال وفى بذلك إال البخاري ومسلم والبقیة اشترطوا الصحة ورووا الضِّ
 طالب:.........

 عنــه رغــب لكــنشــيء آخــر، �ونــه �قــول: " هــذا مــا ســمعأم هــذا متــروك للنقــد ألهــل العلــم ســمع 
 .على فرض ثبوت الروا�ة عنه" لضعفه

 طالب:.........
 نه لم �سمع.هذا رأ�ه، هذا رأي اإلمام أحمد أ



 
 

 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

 طالب:.........
 ها.

 طالب:.........
 قول:....كالخالف المعروف.على �ل حال �ون إمام �قول: سمع، و�مام �

 طالب:.........
 كلهم قالوا: ابتداه.
 طالب:.........

حـدیث؟ الذین ُیثبتون سماع الحسـن مـن سـمرة مطلًقـا ینفـون سـماع هـذا ال ،خالص ًئاشیال یذ�رون 
 .هذا الكالم أنه یبقى رأیهم

ِتــَل َوَمــن قُ { :تعــالى قولــه مــن القــول هــذا �طــالن علــى داللتــه العر�ــي ابــن ادعــى مــا: الخــامس"
ـِه ُسـْلَطاًنا  تفسـیر فـي القرطبـي قـال ده،سـی العبـد وولـي ،]٣٣[اإلسـراء:} َمْظُلوًما َفَقـْد َجَعْلَنـا ِلَوِلیِّ

 ولقـد :العر�ـي ابـن قـال: نصـه امـ اآل�ـة، ]١٧٨[البقـرة:} اْلُحرُّ ِ�اْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِ�اْلَعْبـدِ {: تعالى قوله
 عن الحسن عن احدیثً  ذلك في ورووا. نفسه �عبد الحر قتل�ُ : لواقا أن إلى �أقوامٍ  الجهالة بلغت
 .ضعیف حدیثٌ  وهو »َقَتْلَناهُ  َعْبَدهَ  َقَتلَ  َمنْ « :قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن سمرة

ـــِه ُســـلْ {: تعـــالى قولـــه ودلیلنـــا ـــا ِلَوِلیِّ ـــْد َجَعْلَن ـــَل َمْظُلوًمـــا َفَق ـــالَ  َطاًناَوَمـــن ُقِت ـــ َف ـــلِ ي اُ�ْســـِرف فِّ } ْلَقْت
 علـى عالجمی اتفق وقد نفسه، على اسلطانً  له �جعل فكیف السید،: هاهنا والولي ]٣٣[اإلسراء:

 . المال لبیت قیمته منه ؤخذتُ  ال أنه أً خط عبده قتل إذا السید أن
 نيالمـدی وابن البخاري، �أن سمرة، عن هذا الحسن لحدیث العر�ي ابن تضعیف القرطبي وتعقب
 علـى و�دل ،تقدم فیما سمرة عن الحسن لروا�ة األكثر تضعیف علمت وقد ه،من سماعه صححا
 ".له هنفسَ  الحسن خالفةمُ  ضعفه
 نفِسه.

 .له هنفِس  الحسن خالفةمُ "
 .الزجر في والمبالغة التحذیر، مخرج خارجٌ  الحدیث أن: السادس
 .منسوخ أنه من قیل ما: السا�ع

 .فه�خال الحسن فتوى  النسخ و�ؤ�د: الشو�اني قال
 هــذا اعتبــار عــدم اقــدمن قــد ولكنــا ،]١٧٨[البقــرة:} ِ�اْلَعْبــدِ  َواْلَعْبــدُ {: تعــالى قولــه مفهــوم: الثــامن

 .النزول سبب علیه یدل �ما المفهوم،
 الــدارقطني، رواه مــا منهــا ،�أدلــةٍ  -الجمهــور وهــم- �العبــد �قتــل ال الحــر �ــأن القــائلون  واحــتج
: جـده عـن أبیـه، عـن ،شـعیٍب  بـن عمـرو عن اعي،األوز  عن ،عیاشٍ  بن إسماعیل عن �إسناده

 ومحـا سـنة، ونفـاه مائة جلـدة -وسلم علیه هللا صلى- النبي فجلده ا،متعمدً  عبده قتل رجالً  أن
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 عــن عیــاش، بــن إســماعیل وروا�ــة رقبــة، �عتــق أن وأمــره �ــه، �قــده ولــم المســلمین، مــن اســمه
 .صحیحة قو�ةٌ  الشامیین،

 حـدیثال هـذا إسـناد في دونه ولكن: )األوطار نیل( في قال ي،دمشق شامي األوزاعي أن ومعلومٌ 
 ".العز�ز عبد بن محمد

 بیروتي؟أم دمشقي 
  طالب: دمشقي مكتوب.

مكتوب دمشقي أقرأه، قد �كون الراوي له أكثر من بلد �سكن هنا و�سكن هنـا، �سـكن فـي أول نعم، 
ا، �اعتبــار أنــه عــاش هنــ لــى البلــدینأمــره فــي بلــد �ــذا، و�نتقــل إلــى بلــد �ــذا، و�اإلمكــان أن ُینســب إ

 . وعاش هناك
 قـال ،العز�ـز الشـامي عبـد بـن محمـد الحدیث هذا إسناد في دونه ولكن: )األوطار نیل( في قال"

 .غرائب وعنده �المحمود، عندهم �كن لم: حاتم أبي ابن فیه
 عمـر بـن لـيع ناأأنبقال:  الفقیه، الحارث بن �كرٍ  أبو أخبرنا: فقال الحدیث، هذا البیهقي وأسند

 محمـد ثناحدَّ  قال: الثغور، قاضي األنطاكي، الصابوني الحسین بن الحسین ثناقال: حدَّ  الحافظ،
 ".الرملي العز�ز عبد بن محمد ثناقال: حدَّ  الرملي، الحكم بن

 علي بن عمر الحافظ من هو؟ 
 طالب:........

 . الدارقطنيصح، 
 إلـى عـياألوزا عـن عیـاش بـن إسـماعیل ثناحـدَّ  ، قـال:الرملـي العز�ز عبد بن محمد ثنا"قال: حدَّ 

 ابن یهف وقال البخاري، رجال من الرملي العز�ز عبد بن �محمد المتن، بلفظ المتقدم السند آخر
 ".نظر من �خلو ال �ه الحدیث هذا فتضعیف یهم، صدوقٌ : )التقر�ب( في حجرٍ 

 :من رجال البخاري  �ونه ،"صدوٌق یهم"كونه من رجال البخاري، و�قول ابن حجر: 
 أوًال: اإلمـــام البخـــاري �غیـــره مـــن أهـــل العلـــم قـــد ینتقـــي مـــن روا�ـــات الـــراوي الـــذي فیـــه مغمـــز، وفیـــه

تضـعیف ألهـل العلـم مـا �جـزم بثبوتـه عنـه، ومـا ُووِفـق علیـه مـن روایتـه، فـال إشـكال فـي �ونـه مــن 
علـى الرجـال،  صـدوٌق یهـم، لكـن ابـن حجـر حصـل لـه شـيء مـن الـوهم فـي أحكامـهو رواة البخـاري 

فـي حكمــه علــى الرجــل الواحــد فـي أكثــر مــن �تــاب، فقــال فــي  انــادرً  ونـوع اضــطراب و�ن �ــان قلــیًال 
 قال ابن حبان: ُ�خطئ �ثیًرا، الرجل من رواة البخاري. ،عبید هللا بن األخنس: صدوقٌ 

 ؟ فرق بین الحكمین هفی ،وقال في (فتح الباري): ثقٌة وشذَّ ابن حبان، فقال: یهم �ثیًرا
 طالب: تناقض.

فــرق �بیــر، لكــن إذا أردنــا أن نعتــذر البــن حجــر، قلنــا: إن حكمــه فــي (التقر�ــب) �ــالنظر لعامــة مــا 
 روى، وحكمه في البخاري �خصوص ما رواه في الصحیحین.
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لصـغیرة طالب: أحسن هللا إلیك، األوزاعي �قول هنا: �ـان �سـكن �محلـة األوزاع، وهـي العقیبـة ا
 مشق، ثم تحول إلى بیروت ُمرا�ًطا بها إلى أن مات.ظاهر �اب الفراد�س بد

 هذا الكالم أنه �سكن هنا وهناك، نعم.
یة األقالیم المشـمولة بهـذا ولو قال: شامي وسكت، فالشام �شمل بیروت، و�شمل دمشق، و�شمل �ق

 .االسم
 اقو��ـ �ونه الحق أن عرفت وقد عیاش، بن إسماعیل جهة من له البیهقي تضعیف أن والظاهر"

 حـدیثول ؛والبخـاري  أحمـد، �اإلمـام الحـدیث أئمـة �ـه حصـرَّ  �ما الحجاز�ین، دون  الشامیین، في
 بــن إســماعیل طر�ــق مــن وغیــره، البیهقــي، عنــد علــيٍّ  حــدیث مــن شــاهدٌ  هــذا شــعیٍب  بــن عمــرو

 ".أبیه عن حنینٍ  بن هللا عبد بن إبراهیم عن فروة، أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن عیاش،
 حنین!
 أو ُحنین؟ طالب:

 الجادة ُحنین ما اسمه َحنین. 
: قـال -عنـه هللا رضـي- طالـب أبـي بـن علـي أبیـه عـن عـن نـینٍ حُ  بـن هللا عبد بن إبراهیم عن"
 هللا صـلى- هللا رسـول فجلـده ا،متعمـدً  عبـده قتـل برجـل -وسـلم علیه هللا صلى- هللا رسول تيأُ 

 عبد بن إسحاق ولكن ،�ه ده�قُ  ولم ،المسلمین من اسمه ومحا سنة، ونفاه ،مائةً  -وسلم علیه
 ".متروك فروة أبي بن هللا

ظ ال �سـلم مـن نكـارة مـع ضـعف جلده مائة ونفاه سنة هذا حد الزاني البكر �مـا هـو معـروف، فـاللف
 .راو�ه

رضـي – الخطـاب بن عمر عن وغیره، البیهقي، رواه ما �عبدٍ  قتل�ُ  ال الحر أن على أدلتهم ومن"
 هللا ضـير -فقـال فرجهـا، فاحترق  النار في فأقعدها سیدها، اتهمها جار�ةٌ  جاءته أنه: -هللا عنه

 ادُ ُ�َقــ َال «: �قــول -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول أســمع لــم لــو بیــده نفســي والــذي: -عنــه
: لجار�ـةل وقـال سـوط، مائـة هوضـر� فبـرزه، منـك ألقـدناها »َواِلـِدهِ  ِمنْ  َوَلدٌ  َوَال  َماِلِكِه، ِمنْ  َمْمُلوكٌ 

 ".ورسوله هللا موالة وأنت هللا، لوجه حرة فأنت ذهبيا
 .�عني لیس له والء

 ".یسىع بن عمرَ  الحدیث هذا إسناد وفي �ه، معمولٌ  القول وهذا: اللیث وقال صالح، أبو قال"
 عمُر.

 أنــه أحمــد أبــي عــن البیهقــي ذ�ــر. األســدي القرشـي عیســى بــن عمــرُ  الحــدیث هــذا إســناد وفـي"
 ".حمادٍ  ابن سمع
 الكبیر، نعم.  أبو أحمد؟ الحاكم َمن

 .الحدیث نكرمُ  أنه البخاري  عن یذ�ر"
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 قتـل� ال الحـر أن علـى أدلـتهم ومـن: البخـاري  قـال �مـا الحـدیث، نكـرمُ  هـو: الشو�اني فیه وقال
: القـ -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي أن عبـاسٍ  ابـن عـن والبیهقـي، الـدارقطني، رواه مـا �عبد،

 و�سـناده ضـعف، اداإلسـن هـذا وفي: الحدیث هذا ساق أن �عد البیهقي قال ،»َعْبدٍ �ِ  ُحرٌّ  ُ�ْقَتلُ  َال «
 .اجد�  ضعیف وهو جو�بر، فیه المذ�ور

 أن ىعلـ أدلـتهم ومـن المتـرو�ین، مـن وغیره جو�برٌ  فیه: الحدیث هذا إسناد في الشو�اني وقال
 ".عفيجَ ال ز�دٍ  بن جابر طر�ق من وغیره البیهقي رواه ما �عبد، �قتل ال الحر

 الُجعفي.
 ".-عنه هللا رضي- عليٍّ  عن "الُجعفي

 .رافضي یؤمن �الرجعة
ـ مـن": قـال أنـه -عنه هللا رضي- عليٍّ  عن"  جـابر الحـدیث ابهـذ دتفـرَّ  "�عبـد حـرٌّ  قتـل�ُ  أال ةنَّ السُّ

 .رافضي ضعیفٌ : )التقر�ب( في حجر ابن فیه وقال األكثر، فهضعَّ  وقد المذ�ور،
ـ( فـي البیهقـي وذ�ـر الثـوري، مـنهم قـومٌ  ووثقـه تـروك،م: النسـائي فیه وقال  فـي )ى الكبـر  ننالسُّ
 .متروك أنه: الدارقطني عن اجالسً  اإلمامة عن النهي �اب
ــ( فــي البیهقــي رواه مــا اأ�ًضــ أدلــتهم ومــن  عــن ،احالصــبَّ  بــن المثنــى طر�ــق مــن )الكبــرى  ننالسُّ

: قـال -عنهمـا هللا رضـي- عـاصال بـن عمرو بن هللا عبد جده عن أبیه، عن ،شعیٍب  بن عمرو
 ".ندارسُ  �سمى عبدٌ  علزنبا كان

 سندر.
 "ُ�سمى سندر".

 طالب: عندنا فیها ألف �عد الراء.
 ُ�سمى سندًرا.
 إلـى أتىفـ وأنفـه، أذنیـه وجدع فجبه، فأخذه له، جار�ة قبل�ُ  فوجده سندر، ابن أو "ُ�سمى سندًرا

َقـهُ  َأوْ  ِ�َعْبـِدهِ  َمثَّـلَ  َمنْ « فقال -وسلم علیه هللا صلى- النبي ، َفُهـوَ  ارِ ِ�النَّـ َحرَّ  للااَِّ  َمـْوَلى ُهـوَ وَ  ُحـرٌّ
 ".منه ده�قُ  ولم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فأعتقه ،»َوَرُسوِلهِ 

 ُ�ِقده
 ".هللا رسول �ا: فقال "ولم ُ�ِقده منه،

 أوِص بي.
 ".»ُمْسِلمٍ  ُ�لَّ  ِ�كَ  ُأوِصي«: فقال بي، أوصِ "�ا رسول هللا 

 لحظة.. لحظة.
 طالب:........

 وصف؟أم أعجمي، وهل استعماله في العر�یة َعلم 
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 طالب:........
ان ُ�صرف، و�ذا �ان ُ�سمى سندر عندهم في العر�یة، و�ذا �ـ اإذا �ان االستعمال في العر�یة وصفً 

 فإنه ال ُ�منع من الصرف، له نظیر. ااستعماله في األعجمیة وصفً 
 طالب:........

 .نعم
 ب:........طال

 ما أدري، تعرفه أنت؟
 طالب:........

 ُنوِجـــد لـــه ِعلـــة، فاالســـم أن ال ُبـــد ،مـــا نـــدري، لكـــن اســـتعماله فـــي العر�یـــة مـــا نـــدري لمـــاذا صـــرفوه
ي فإنــه ُ�منــع مــن الصــرف، مــا هــو �اســتعماله فــ اأعجمی�ــ اعلًمــ ،المســمى �ــه عر�ــي إذا �ــان أعجمی�ــا
 –ثنا.. قـــال: حـــدَّ فإنـــه اأعجمی�ـــ اُ�منـــع، و�ن �ـــان وصـــفً  اجمی�ـــأع االعالمیـــة فـــي العر�یـــة إذا �ـــان علًمـــ

ثنا عبــد هللا بــن ســیاٍه، ســیاه أعجمــي، قــالوا: ُصــِرف؛ ألن اســتعماله فــي األعجمیــ -�البخــاري  ة حــدَّ
 ما عندي غیره. يألن هكذا؛ المثال جاءوصف ولیس �َعلم، انظر 

 النسیان بدأ، �هللا المستعان.
 طالب: هللا �متعك.       

 كمل.
 عـن وي رُ  وقـد �ـه، حـتج�ُ  ال ضعیفٌ  احالصبَّ  بن المثنى: الحدیث هذا ساق أن �عد البیهقي قال"

 ".�ه حتج�ُ  وال ا،مختصرً  عمروٍ  عن أرطأة بن الحجاج
الحجاج بن أرطأة ذ�روا في ترجمته سبب تضعیفه، وأنه عنده شيء من الِكبر ورؤ�ة الـنفس، وأنـه 

خبــر عنــه، و�ال فالرجــل لي بــین ز�ــاٍل وحمــال، هــذا إن صــح الال ُ�صــلي فــي المســجد، و�قــول: أصــ
 .ضعیف معروف

 .أرطأة بن حجاج تضعیف التیمم آ�ة في قدمنا وقد"
 .البیهقي قال هكذا أعلم، �هللا �القوي، ولیس حمزة، أبي بن سوار عن وروي 

 ".وارِس : -عنه هللا عفا- مقیده قال
 َسوَّار.
 أوهـام، لـه صـدوقٌ : )التقر�ـب( فـي حجـرٍ  ابـن فیـه وقـال ،مسـلم رجـال مـن حمـزة أبـي بن "َسوَّار
: قـال جـده عـن أبیـه، عـن ،شـعیٍب  بـن عمـرو حـدیث مـن داود أبـو أخرجه ما اأ�ًض  أدلتهم ومن
: فقـال هللا، رسـول �ـا يلـ حادثـةٌ : فقـال -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبي إلى مستصرخٌ  رجلٌ  جاء

 صـلى- هللا رسـول فقـال مـذاكیره، فجـب فغار، ،جار�ةً  لسیده أ�صر ،شرٌّ : فقال »َلَك؟ َما َوْ�َحكَ «
ــيَّ «: -وســلم علیــه هللا ُجــلِ  َعَل  علیــه هللا صــلى- هللا رســول فقــال علیــه، �قــدر فلــم لــبفطُ  »ِ�الرَّ
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 أو ،»ُمْؤِمنٍ  ُ�لِّ  َعَلى«: قال نصرتي؟ من على ،هللا رسول �ا: فقال ،»ُحرٌّ  َفَأْنتَ  اْذَهبْ «: -وسلم
 .»ْسِلمٍ مُ  ُ�لِّ  َعَلى«: قال

 مضـت :قـال أنـه �كیـرٍ  عن جعفر، أبي عن )الكبرى  ننالسُّ ( في البیهقي أخرجه ما أدلتهم، ومن
 .العقل وعلیه ا،عمدً  قتله و�ن �العبد، المسلم الحر �قتل �أال ةنَّ السُّ 
: لهمقـو  مـن وغیـرهم والزهـري، ،وعطـاءٍ  الحسـن، عن اأ�ًض  البیهقي أخرجه ما اأ�ًض  أدلتهم ومن
 عــن شــعیب، بــن عمــرو عــن والبیهقــي، شــیبة، أبــي وابــن أحمــد، وأخــرج �عبــد، حــر قتــل�ُ  ال إنــه

 .�العبد الحر �قتالن ال �انا وعمر �كرٍ  أ�ا أن: جده عن أبیه،
 ."ا�عًض  �شد �عضها فإن مقال، من منها شيءٌ  �خلو ال �انت و�ن الكثیرة، الروا�ات وهذه

 .�عضه �عًضا ضعف، ولكن مجموعها �شد�عني مفرداتها ال تخلو من 
 .لالحتجاج المجموع �صلح حتى ؛و�قو�ه ا�عًض  �شد �عضها فإن"

 �عبـد، رٌّ حـ قتـل�ُ  ال �أنـه ؛القاضـیة �األحادیـث اوثانًیـ: نصـه مـا )األوطـار نیل( في الشو�اني قال
 ".ا�عًض  هاعَض �َ  �قوي  متعددة طرقٍ  من و�ترُ  قد فإنها

 �عُضها.
 .لالحتجاج فتصلح ا�عًض  هاعضُ �َ  �قوي "

 عــدم ىعلــ �إطبـاقهم �عبــد حــرٌّ  قتـل�ُ  أال علــى األدلــة هـذه وتعتضــد: -عنــه هللا عفـا- مقیــده لقـا
 اصالقصـ فعدم األطراف، في منه له قتص�ُ  لم فإذا النفس، دون  فیما الحر من للعبد القصاص

 إال الـنفس دون  فیمـا الحـر مـن للعبـد قصـاص ال أنـه فـي �خالف ولم أولى، �اب من النفس في
 ".لیلى أبي وابن داود،

ث ال مـاابن أبي لیلى  ثقـة اسـمه؟ ابـن أبـي لیلـى محمـد بـن عبـد الـرحمن، الفقیـه محمـد، وأبـوه الُمحـدِّ
م الحفــظ؛ ألنــه یــدور اســمه �ثیــًرا فــي �تــب الفقــه، و�ذا راجــع طالــب العلــ ئعبــد الــرحمن، والفقیــه ســی

ه �ـ قداولون اسـمه الالئـالحفـظ، وأبـوه ثقـة، قـد یـرى أن الـذي یـذ�ره العلمـاء و�تـ ئالترجمة وجده سـی
 الثقة، واألمر لیس �ذلك.

رسالة في فقـه ابـن أبـي لیلـى، وحـار الباحـث طـو�ًال فـي البحـث عـن اسـمه، وسـأل مـن العلمـاء  هفی
 والمشرفین، والحل في �لمٍة واحدة للنووي في (شرح مسلم) وفي (شرح المهـذب) وذ�رهـا أ�ًضـا فـي

 حمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي لیلـى، وهـذا األب، وأمـا(تهذیب األسماء واللغات) قال: لمـا تـرجم لم
 الفقیه الذي یدور اسمه �ثیًرا في �تب الفقه، فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى.

 ا �سـوء الحفـظ، و�ـل مـن أتـىصار أبو حنیفـة مرمی�ـ ؟ا�یف �صیر فقیهً  ،حفظ ئقد �قول قائل: سی
أبــي النجــود علــى ضــبطه و�تقانــه وقراءتــه  �شــيء ال یلــزم أن یبــرز فــي جمیــع األشــیاء، عاصــم بــن

 .    زي ابن إسحاق قیل فیه أشد من ذلكالمتواترة قیل فیه مثل ذلك، و�مام أهل المغا
 .�ةالد ال القیمة، ففیه خطأً  تلقُ  إن أنه على العلماء، من الحجة �إطباق اأ�ًض  وتعتضد"
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 ".الحر د�ة عن قیمته تزد لم إذا �ما جماعةٌ  وقیده
نــا العبیــد قبــل خمســین ســنة، والقیمــة أضــعاف الد�ــة، قیمــة العبــد وصــلت إلــى الخمســین، �عنــي أدر�

د قیمتـه د�ة الحر، فالقید الذي ذ�روه �ما إذا لـم تـز  اواألر�عین، والد�ة في ذلك الوقت ستة عشر ألفً 
 عن د�ة الحر.

 طالب: أحیاًنا تكون أقل.
 –، �حتـاج النـاس إلـى العبیـد، والحـرز�ـداألصل أن قیمته أقل من د�ة الحر هذا األصـل، لكـن قـد ت

قـد ا، و ضعافً أإال ما ُحدد شرًعا، لكن هذا العبد الذي تز�د قیمته أحیاًنا  هُقِتل وراح ما فی -رحمه هللا
 .  تنزل إلى أقل ما �سمح

 ".�الحر شبهه من أقوى  �المال العبد شبه �أن اأ�ًض  وتعتضد"
ـبه، وهـو تـردد بهه شـالفـرع بـین أصـلین، فُیحلـق �أقواهمـا شـبًها، فهـل  ألنهم �ستعملون فیه قیاس الشَّ

 رى؟ت�السلع أقوى أو شبهه �اآلدمي الحر أقوى؟ هم قالوا: ُ�شبَّه �السلع؛ ألنه ُیباع وُ�ش
 شيء؟ هفی

 طالب:........
د، فیفید وتستب تُ أنت �عید أنت أ�عد واحد قرِّ  -إن شاء هللا–یِّد.. قیِّد، قید هذا الكالم ونستفید منه قَ 
 .د.. قیِّد نستفید نحن واإلخوانقیِّ 
 غیـر ىإلـ ،وصـدقةٍ  ،وهد�ـةٍ  ،و�رثٍ  وشراء، ،بیعٍ  من المال في �جري  ما فیه �جري  إنه حیث من"

 روي  امـ إال العلمـاء، عامة عند الحد علیه وجب ما حرٌّ  قذفه لو و�أنه التصرف، أنواع من ذلك
 .خاصة الولد أم قذف في وجو�ه من الظاهر وأهل والحسن، عمر، ابن عن

  ".صحیحه في البخاري  رواه ما العبد �قذفه الحر حد عدم على و�دل
ر، قذف أم الولد �ختلف عن قذف األمة أو العبد؛ ألن أم الولد فـي منزلـٍة متوسـطة بـین العبـد والحـ
 قـدر�فقذفها یتناول ولدها وهو حر، و�تناول السید الذي ثبتـت �ونهـا أم ولـٍد لـه، و�لحقـه مـن العـار 

خالفیـة  ِنسبة هذا الولد إلیه، فكونهم �سـتثنون أم الولـد، وأ�ًضـا أم الولـد مسـألة بیعهـا وعدمـه مسـألة
 .  في منزلة متوسطة بین الحر والعبدبین أهل العلم، فهي 

 نْ مـ«: �قـول -وسلم علیه هللا صلى- القاسم أ�ا سمعت: قال -عنه هللا رضي- هر�رة أبي عن"
 عـدم علـى یدل وهو ،»َقالَ  َما�َ  َ�ُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  ُجِلدَ  َ�ُقولُ  ِممَّا َبِريءٌ  َوُهوَ  َمْمُلوَ�هُ  َقَذفَ 
 .ظاهر هو �ما الدنیا، في جلده
 ".�العبد الحر قتل حكم في العلماء �الم ملخص هذا

 �كفي.. �كفي.


